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  032-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

. (  الثقة بزيادة يؤخذ متى وبيان)  مثنى مثنى والنھار الليل ص�ة(  حديث في)  النھار(  زيادة حكم حول الك�م تتمة - 1

00:00:27 (  

  ) 00:25:42(  ؟ الموضوع بالحديث العمل يجوز ھل - 2

(  ؟ عمران من سيرين بن محمد سماع حكم بيان مع)  العيال أبا المتعفف الفقير المؤمن عبده يحب هللا إن(  حديث علل مناقشة - 3
00:32:46 (  

  ) 00:45:42(  ؟ الميتة ھذه حكم فما فمات حادث له وحصل القانونية السرعة بسيارته تجاوز رجل - 4

 ) 00:49:19(  ؟ اNجل بيع حكم ما - 5

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

فها أنت حبثت فيما يتعلق باملتابعني وهم اثنان فيما علمت أما أنا ال أستحضر اآلن مها اثنان مها واحد مها أكثر 

ددا ألين قد أسلم معك جدال اآلن بأن لكن يف اجلملة له متابعون ؛ فلم تدندن حول الشواهد وهذا أمر هام ج

حديث ابن عمر شاذ لكن نسبة هذا احلديث إىل رسول اهللا صلى اهللا  ...يف هذا احلديث شاذ  "النهار " زيادة 

  عليه وسلم ليس شاذا فما قيمة هذا الشذوذ حينذاك ، واضح هذا ؟

  .نعم : أبو اسحاق 

فهذا ال يوجد يف بطون ..  ))وأما بنعمة ربك فحدث (( :وأظن هذا الكالم بال مؤاخذة من باب  :الشيخ 

  .الكتب ؛ هل مسعت عمرك شذوذ نسيب 

  . ال ما مسعت : أبو اسحاق 

ما مسعت ويضحك الشيخ ويقول هذا يؤخذ من الدراسة بطبيعة احلال ؛ فاآلن دع موضوع ابن عمر  :الشيخ 

وفعال . )صالة الليل مثنى مثنى ( بن عمر ورواية الثقات يف احلفظ كاجلبال ـ كما صدقت ـ رووا حديث ا

حديث ابن عمر هو هذا نصه ؛ جاء رواة آخرون فرووا عن الرسول عليه الصالة والسالم من غري طريق ابن عمر 

  . ماذا تقول يف هذا احلديث صحيح أم غري صحيح ؟ .  )صالة الليل والنهار مثنى مثنى ( 



  .إن صحت الشواهد يعين ؟ : أبو اسحاق 

ما أنا بقول طبعا ، أنا ما أقول اآلن صحت أو ما صحت ، أعرب بتعبري العلمي الدقيق جاء رواة آخرون  :يخ الش

فرووا عن الرسول عليه السالم من غري طريق ابن عمر أنه قال كذا وكذا ، فهذا احلديث يكون صحيحا ، حسن 

حديثه خاصة هل هي حمفوظة أم هي جدا ؛ فما أثر ذاك االختالف يف حديث ابن عمر أن زيادة النهار يف 

شاذة ؟ ال يؤثر يف صحة احلديث هذا لكن من قال هذا صحيح عن ابن عمر عن رسول اهللا ، يناقش تلك 

املناقشة مث ماذا يهمنا إذا نسب ناسب ما إىل ابن عمر حديثا ما ابن عمر مل يروه لكن الرسول حدث به وتلقاه 

ابن عمر وابن عمر ما عنده خرب ؛ حنن منا صحة نسبة احلديث إىل  أصحاب آخرون عنه طبعا الرواة نسبه إىل

الرسول عليه السالم لكن ال يهمنا أبدا أن احلديث صح من طريق ابن عمر أو أبو عمر ، ما منا أبدا ؛ إذا 

هذا القضية فيها شيء من الدقة ال تالحظ يف املصطلح مصرحا ا وإمنا يف ختارجيهم لألحاديث ؛ فإذا لنقول 

صالة ( احلديث أو هذه الزيادة شاذة ويعين ذلك أنه ال جيوز لنا أن نقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ال جيوز لنا أن نقول هذا إال بعد النظر يف الشواهد األخرى ؛ الشواهد األخرى اآلن  )الليل والنهار مثنى مثنى 

قول افرتض معنا أن هناك حديثا بذاك اللفظ الشاذ عن ابن أتنزل من الدعوة السابقة فآيت مبثال واحد فقط ، أ

( : عمر روي بإسناد حسن عن أيب هريرة أو عن غريه من الصحابة  قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . أال حيتج ذا احلديث ؟ . )صالة الليل والنهار مثنى مثنى 

  . حيتج : أبو اسحاق 

ينا أن ندرس الشواهد ، هذه الشواهد إما أن تعطينا صحة احلديث لذاته أو احلمد هللا ، إذا بقي عل :الشيخ 

صحته لغريه أو حسنه لذاته أو حسنه لغريه ، وهذا أدىن املراتب ؛ فإذا كان حسنا لغريه يبقى مناقشة حديث ابن 

  .عمر هل هذه الزيادة شاذة فيه أم ال ، مناقشة شكلية ال مثرة هلا ؛ لعلي أوضحت ما يف نفسك 

  لكن لو مل يصح شاهد فاحلكم بشذوذ هذه الزيادة أوىل :  أبو اسحاق 

ال ، هذا ينبغي إعادة النظر يف املتابعني للبارقي ؛ أظن ذاك علي بن عبد اهللا ، نعم ، خالص على كل  :الشيخ 

ن الضروري ها حال يبقى النظر يف أشخاص املتابعني لعلي بن عبد اهللا هذا ؛ فإن كانوا ثقاتا وعددا ومجعا ليس م

  هنا اآلن أن تتساوى أو يتساوى العدد ، أنت ذكرت آنفا عددا ضخما ما شاء اهللا كم هو ؟ 

  .سبعة عشر راويا :  أبو اسحاق 

ألن اتفاق ثالثة أربعة على زيادة وهم املفروض أم . سبعة عشر راويا ليس من الضروري إنه يكون  :الشيخ 

عتقد يف هذه احلالة وأنا أبالغ اآلن يف التصوير ليتجلى املعىن الذي أريد أن أبينه ثقات ال يقبله الذهن املهم ، وال ي



ما أظنك إال . )صالة الليل مثنى مثنى ( ؛  هناك سبعة عشر راويا ثقة رووا احلديث على اجلادة املطروقة 

سبعة عشر  وستقول معي فيما علمت أن أحدا من علماء احلديث يشرتط لصحة هذه الزيادة أن يكون هناك

  راويا ثقة زادوا هذه الزيادة ؛ فلو نقص واحد فما يقولون بصحتها فيما تظن ؟ 

  .يقولون : أبو اسحاق 

  وهكذا نزل ما شئت من األرقام :الشيخ 

  يضحك الشيخ 

  . حىت تصل إىل العدد اليت تطمئن إليه النفس اجلماعة يف صدد األكل أم ؟  :الشيخ 

  . لسه أستاذي : أبو ليلى 

  ...جاعوا بس صارت الساعة تسعة  :شيخ ال

كان عند نظام وسألين نظام هل بطلع الشيخ فقلت له أنا ما بتصور يطلع الشيخ بعد   ...أبو يسر : أبو ليلى 

  ساعتني 

  . يضحك اإلخوة الطلبة 

  .قطع عليك الطريق هذا : احلليب 

ل يعين إذا كان السبب األول راح يف سبب العم ...لكن الذي يعمل فيه الشيخ أبو اليسر املزعوم هو  :الشيخ 

  .مستمر يعين وهو العمل 

  .أينعم صحيح : احلليب 

فبلغهم بذلك ، صحيح حنن ملتقني مع الشيخ قبل مخس دقائق فاحلمد هللا صح له ما ال مل يصح لغريه ـ  :الشيخ 

  يضحك الشيخ ـ

  . وهذا إن شاء اهللا دليل على حسن نيته وسريرته ، تفضل 

  .  ...كنا نتحدث عن زيادة  الثقة والفرق : ق أبو اسحا

نعم ، احلقيقة فيها دقة وثانيا هي مسألة خالفية بني علماء احلديث وعلماء أصول الفقه ، علماء أصول  :الشيخ 

الفقه يتبنون يف أصوهلم وليس يف تفريعهم وتطبيقهم قبول زيادة الثقة مطلقا سواء كان مساويا ملن زاد عليه أو كان 

م ثقة وعددا ؛ فزيادة الثقة يف علم األصول مقبولة على هذا اإلطالق ؛ وليس كذلك عند علماء احلديث ، دو

فعلماء احلديث إمنا يقبلون زيادة الثقة إذا مل خيالف من هو أحفظ منه أو إذا كان املخالفني له أو املخالفون له 

اليت يطلقون عليها لفظة الشذوذ أو احلديث الشاذ ؛  أكثر عددا منه ؛ يف هذه احلالة هذه الزيادة يرفضوا وهي



ليس احلديث الشاذ أن يروي الثقة ما مل يرويه غريه ، وإمنا احلديث " :وكما يذكرون عن اإلمام الشافعي أنه قال 

 ولعله قال أو أكثر عددا منه ؛ وأن ما قاله فعلماء احلديث يقولون هذا "الشاذ أن خيالف الثقة من هو أوثق منه 

؛ ولذلك ختتلف النتائج اختالفا جليا بني هؤالء وهؤالء فأولئك حينما يرون الزيادة للثقة يقولون زيادة الثقة مقبولة 

ولو كان املخالفون كما قال أستاذنا سابقا كاجلبال حفظا ، زيادة الثقة مقبولة ؛ بينما علماء احلديث يقولون ال ، 

زاد على مثله ؛ أما أن يزيد على من هو أحفظ منه أو على من هم أكثر زيادة إمنا تقبل بالشرط السابق أن يكون 

عددا منه فهذه زيادة تكون شاذة ؛ وأذكر أم ذكروا يف املصطلح كمثال قيل فيه إنه شاذ وهو حديث عبد اهللا 

دقة فرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ص( :        بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنهما قال 

من ( زيادة هذه . )الفطر صاعا من طعام أو شعير أو صاعا من تمر ثم قال على حر أو عبد من المسلمين 

يف احلديث ال توجد يف كل طرق احلديث والذي عرف واشتهر بذكر هذه الزيادة يف احلديث هو  )المسلمين 

تفرد ا وكاد علماء احلديث ميشون اإلمام مالك ؛ فذكروا أن بعضهم أعلها بالشذوذ وبدعوى أن اإلمام مالك 

على هذا ؛ لو ال أن بعضهم أوجد له متابعني وذه املتابعات جنت هذه الزيادة من احلكم عليها بالشذوذ ؛ هذا 

مثال مذكور يف املصطلح وخباصة يف اختصار علوم احلديث الذي عليه الباعث احلثيث ألمحد شاكر رمحه اهللا ، 

طالعته لكتب أئمة احلديث مناذج كثرية جدا جدا هلذه الزيادة اليت هي من نوع من وجيد اإلنسان يف أثناء م

احلديث الشاذ ؛ وأنا أذكر مثاال مل أره ألحد من قبل سوى أن شيخ اإلسالم ابن تيمية ضعف احلديث دون أن 

ههم كالقمر ليلة يبني السبب وهو قوله عليه الصالة والسالم يف الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب وجو 

هم الذين ال يسترقون وال يكتون وال يتطيرون وعلى ( من هم ؟ يف احلديث املتفق عليه بني الشيخني . البدر 

هم الذين ال ( هكذا رواه البخاري ومسلم يف الصحيحني ؛ لكن يف رواية ملسلم نفسه قال .  )ربهم يتوكلون 

سرتقون ؛ فكنت أجريت حبثا وحتقيقا فجمعت من كل الطرق هم الذين ال يرقون وال ي. )يرقون وال يسترقون 

هلذا احلديث وهو من رواية ابن عباس مث الشواهد اليت خارج الصحيحني ، واليت منها فيما أذكر حديث ابن 

مسعود يف مسند اإلمام أمحد ومستدرك احلاكم فوجدت كل طرق احلديث األول حديث ابن عباس واألحاديث 

هم الذين ( وامنا يكتفون بقوهلم  )هم الذين ال يرقون ( ديث ابن مسعود ال يذكرون زيادة األخرى اليت منها ح

شاذة  )ال يرقون ( فبعد هذه الدراسة ـ وهذا كان منذ قرابة مخس وعشرين سنة ـ جزمت بأن زيادة  )ال يسترقون 

مبجموع الفتاوى البن تيمية ، وبالتايل احلديث الشاذ نوع من أنواع احلديث الضعيف ، مث مضت السنون وإذا 

تطبع وإذا به يذكر يف بعض أجوبته هذا احلديث ويقول حديث ضعيف ومل يبني السبب ، وقد كنت تبينت 

السبب يف ذاك البحث وهو الشذوذ ، وهو خمالفة الثقة للثقات اآلخرين ، زيادة على ذلك خمالفته لرواية الصحابة 



ة املسلمني وشيخ من شيوخ الشيخني وهو سعيد بن منصور صاحب اآلخرين ، وكان املخالف هو إمام من أئم

السنن ؛ ومن يومئذ بقي يف نفسي شيء من حفظ سعيد بن منصور ؛ مث متضي األيام فينكشف يل أن له أيضا 

ال اعتكاف إال في المساجد ( أشياء أخرى من هذا القبيل ، آخر ذلك هذا احلديث الذي أقام الناس وأقعدهم 

ذا احلديث مجعت له طرقا عدة عن مجع من الثقات كلهم عن سفيان بن عيينة بإسناده الصحيح عن ه )الثالثة 

حذيفة مرفوعا إال سعيد بن منصور خرب علينا السبه كما يقولون عندنا يف الشام ؛ ألنه روى احلديث بلفظ يعين 

( وذكرها مث قال  )ثالثة ال اعتكاف إال في المساجد ال( جعل الناس يشكون يف احلديث الصحيح حيث قال 

ليس هلا أصل يف كل روايات الثقات   )أو قال في مسجد جامع ( هذه الزيادة  )أو قال في مسجد جامع 

ونظرا البتعاد الطالب عن دراسة علم احلديث أوال نظريا ، مث عمليا فقد  )والمسجد األقصى ( كلهم رووه إىل 

ال عن سعيد بن منصور مث مل يدندن حوهلا بكالم يوضح قيمة هذه تعلقوا ذه الزيادة اليت ذكرها الشوكاين نق

الزيادة من الناحية احلديثية أوال ؛ مث ما منزهلا من الناحية الفقهية ثانيا ؛ فجاء سؤال أنه يف رواية ذكرها الشوكاين 

سجد جامع والمسجد األقصى  أو  م( أنه قال يف مسجد جامع ؛ لفتنا نظر السائل أن احلديث لو كان بلفظ 

لو كانت الرواية هكذا كان ممكن أن يتشبث ا بعض الناس لتجويز االعتكاف يف مسجد جامع غري هذه  )

" أن رواية سعيد هي بلفظ : املساجد الثالثة ؛ لكن يقف يف طريق مثل هذا االحتجاج أمران اثنان ، األمر األول

وإمنا هو شك من الراوي ، ومن هو الراوي ؟ سعيد بن وهذا ليس ختيريا من النيب صلى اهللا عليه وسلم  "أو قال 

منصور صاحبنا ألنه الرواة كلهم رووه عن سفيان بن عيينة وهو يقول حدثين سفيان بن عيينة مث ذكر هذه الزيادة 

  . ؛ فمن أين هذه الزيادة ؟ من عنده 

  .كاألوىل : احلليب 

االحتجاج وخالصة ذلك أن هذه زيادة شاذة ال قيمة  كاألوىل متاما ، هذا الشيء األول الذي مينع من  :الشيخ 

هلا ؛ ثانيا لو كانت هذه الزيادة بلفظ أينعم بالش أو قال فقط أو مسجد جامع لكانت أيضا شاذة للسبب 

ال اعتكاف إال في المساجد ( نفسه ألنه مل يقله اعتقاد ولسبب آخر نأخذه من نص احلديث حيث قال 

ال ( ثالثني وثالمثائة وما شاء اهللا من عدد ، هذا يتنايف مع ابتداء احلديث بقوله  فهذا صارت مساجد. )الثالثة 

إذا هذه الزيادة خطأ سواء كما هو الواقع أو قال يف مسجد جامع أو كما .  )اعتكاف إال في المساجد الثالثة 

لبيان أنه ال يصح  ختيل بعض الطالب أنه قال أو يف مسجد جامع ؛ الشاهد من هذا كله تقدمي بعض األمثلة

بل البد من تقييدها مبا إذا مل يكن الثقة قد خالف  "زيادة الثقة مقبولة على إطالقها " مطلقا أن تؤخذ قاعدة 

  . من هو أوثق منه ؛ هذا الذي عندي 



 أستاذي أحيانا من مقاالت أهل العلم املتقدمني ومعرفتهم بالعلل يعين جيتمع رفع ووقف يقدمون الوقف: احلليب 

  .على الرفع 

  .ملاذا  :الشيخ 

  . لعله طبعا شذوذ : احلليب 

  . "عليكم السالم " ال هو هذه العلة شذوذ ، هو هذا  :الشيخ 

  . الذي يف أذهان كثري من الطلبة أن الرفع زيادة : احلليب 

  . .ال  هذه ليست على إطالقها أبدا ، أينعم وهذا املهم يف املوضوع ، نعم  :الشيخ 

إن حممد " : شيخنا احلديث رقم واحد ومخسني من الضعيفة من ضمن العلل اليت ذكرمتوها قلتم :  أبو اسحاق

.  )سبقك بها عكاشة ( يف صحيح مسلم حديث  "بن سريين مل يسمع من عمران بن حصني خالفا ألمحد 

  . ...صرح حممد بن سريين بالسماع من عمران ؛ ويف اجلرح والتعديل البن أيب حامت 

  أوقف اآلن شويه ألنه ضرس ودرس ما جبتمعوا  :الشيخ 

  .يضحك الشيخ أبو اسحاق   

  بسم اهللا  :الشيخ 

  .اآلن على ما يبدوا يتناولون وجبة طعام 

جوابا على قول من سئل هل جيوز العمل باحلديث املوضوع ؟ أقول هو عندي كالعمل باحلديث  :الشيخ 

ئل األعمال ؛ أنا أقول ال فرق بني احلديث الضعيف وبني الضعيف الذي يقولون فيه جيوز العمل فيه بفضا

احلديث املوضوع من حيث اجلواز ما كليهما يف فضائل األعمال ؛ ذلك ألن العمل باحلديث الضعيف كما 

يقولون يف فضائل األعمال إن كان فضل األعمال ثابتة باحلديث الضعيف فال جيوز العمل به ألنه أثبت حكما 

كان فضل العمل ثبت بغريه فحينئذ جيوز العمل باحلديث الضعيف فيه ألننا مل نثبت به حكما   شرعيا ؛ أما إن

  شرعيا ؛ وحينئذ ال فرق بينه وبني احلديث املوضوع 

  .يضحك األلباين رمحه اهللا 

  . حقيقة العمل ليس فيه  :السائل 

ه كما يقولون رجاء الثواب الذي فيه ؛ فإذا  أينعم ألن هذا احلديث املوضوع ما أثبتنا فيه شيئا ، كل ما في :الشيخ 

  كان حقا فبها ، وما كان حقا ما تفرغنا بشيء ملاذا ؟ ألننا عملنا حبكم شرعي ثابت بغريه 

  ـ يضحك الشيخ رمحه اهللا ـ 



  هل مسعتم بشيء من هذا يف آبائكم األولني ـ :الشيخ 

  .يضحك رمحه اهللا وكذلك الطلبة 

  .فهل هذا صحيح؟ . )المؤمن كالكلب المأمور ( واهللا أعلم يقول  ...يف بعض كتب اللغة  :السائل 

  . ما عرفته يف األحاديث والقلب يأباه  :الشيخ 

  .  ...لعله املؤمن كاجلمل األنف  :السائل 

  . ذاك احلديث ثابت لكن هو يسأل كالكلب أيش ؟  :الشيخ 

  . املأمور  :السائل 

  .، اجلمل األنف األَِنف ضبطها أم كاألُُنف  :السائل 

  .أنا ما أذكر اآلن هل أنت ضابطها  :الشيخ 

  .أنا أذكر أم أنف ككتف يعين هيك قالوا : احلليب 

  .مجيل  :الشيخ 

  . ضبطوها باألنف  :السائل 

  ا. كاجلمل األنف ككتف : احلليب 

  .وين ضبطوها باألنف : لشيخ 

  . ...أنا أذكر أستاذي لعلي قرأا : احلليب 

  .ال بقول عن ضبطه هو تذكر ؟  :الشيخ 

  . اجلمل األنف أنا أذكر روض األنف :  أبو اسحاق 

  .عن نفس احلديث يعين  :الشيخ 

  . جرى يف ذهين :  أبو اسحاق 

هل أنت فهمت جوايب ؟ أقول أوال من حيث الرواية ما عرفته ، ثانيا استبعد أن الرسول صلى اهللا عليه  :الشيخ 

  . .لفظ وسلم يتلفظ مبثل هذا الت

كان هذا حول بعض العبارات القرآنية اليت تقال يف االس هناك ، مثال أبو ليلى بعد أن وزع احللويات   :السائل 

  . فهل بصري واحد يقول له إذا عدمت عدنا يعين من أجل يوزع مرة ثانية 

  . أبو محزة قال وإن عدمت عدنا  :السائل 

  .شو املانع  :الشيخ 



  انع ؟هل هناك م :السائل 

  ال يوجد مانع  ما علمكم مبا يسمى باالقتباس ؟ :الشيخ 

  التضمني :السائل 

  .طيب هذا من هذا  :الشيخ 

  . فتاوي الشعراء اقتباس التضمني  :السائل 

أظن واهللا أعلم أن مثل هذا الكالم باملنع ذكره القرطيب يف مقدمة تفسريه ونقل بعض القصص مثال أن : احلليب 

فذكر آية لكي جيعل أحد الناس يدخل أو شيء من هذا ومنع وقال هذا ال جيوز بوضع القرآن واحد كان يصلي 

  .يف غري موارده أو مثل هذا 

  ..))وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا (( مثل من قرأ  :السائل 

  . يعين هذا أقل ما يقال فيه إن املسألة خمتلف فيها  :الشيخ 

  .نعم نعم : احلليب 

حلنيفة وغريهم على اختالف مذاهبهم أنه دخل رجل يطلب مثال شيئا فأشار يف الصالة هكذا ذكروا ا :الشيخ 

يا يحيى خذ الكتاب (( إشارة قال هذه اإلشارة تبطل الصالة عن احلنفية دون غريهم لكنه لو قال يف مناسبة ما 

شيء فيه هزء وسخرية فهذا  قالوا هذه اقتباس ال مانع منه ؛ لكن إذا خشي أن يلحق باآلية املقتبس منها. ))

  .الذي ال جيوز 

  .هل أضع عليها ماء عاديا : أبو ليلى 

  .ال ، خالص جزاك اهللا خري  :الشيخ 

اآلن بعد االستئذان ممن يسمح لنا باالستئذان وهو أبو اسحاق  أن نفسح اال لآلخرين بشيء من  :الشيخ 

  . ...األسئلة فإذا أفلسوا هم 

  .نا إذا عدمت عد: احلليب 

  ويضحك الشيخ 

  . رجعت  :الشيخ 

  .كان آخر سؤال يل :  أبو اسحاق 

  . هذه عادته : احلليب 

  ال معليش هذه خذوها بشارة هذا آخر سؤال معناها ما بقي هو لكم :الشيخ 



  يضحك األلباين والطلبة 

  . هذا آخر سؤال قبل العودة : احلليب 

  .نعم  :الشيخ 

احلديث رقم واحد ومخسني من ضمن العلل أن حممد بن سريين مل يسمع من ذكرمت يف الضعيفة : أبو اسحاق 

  .عمران وقلتم خالفا ألمحد 

  .أينعم  :الشيخ 

وأثبت السماع  )سبقك بها عكاشة ( ومساع حممد بن سريين ثبت يف صحيح مسلم يف حديث : أبو اسحاق 

  . ...معني ومثال تصرحيه  ايضا من عمران حيىي بن معني يف اجلرح و التعديل فيعين أمحد وابن

  .واحلديث  :الشيخ 

  .و احلديث : أبو اسحاق 

واحلديث أوال ، وكالمي يف إعالل ذلك احلديث ثانيا ال أستحضره لكين كأين مسعت منك آنفا أنين  :الشيخ 

  .أعللت احلديث بعلل منها هذا 

  .فيما أذكر : أبو اسحاق 

جيد أن هناك إعالل بغري هذا ، كويس حينئذ ينبغي الفرق ، ال أنا أستوثق من فهمي ، فهمي عنك  :الشيخ 

الفرق الدقيق بينما إذا كان اإلعالل حلديث ما مبثل هذه العلة ، وبني ما إذا كان ضميما إىل علل أخرى ؛ يف 

احلالة األوىل ال يصح التمسك ذا اإلعالل لتضعيف احلديث ؛ ألن احلالة حينذاك تقتضي حبثا خاصا يف هذه 

  .لة اليت متسك ا اجلارح للحديث لريجح قول النافني للسماع أو املثبتني له ؛ تفضل الع

  .أقرأ عليك : احلليب 

  .  نعم  :الشيخ 

ضعيف أخرجه ابن ماجة والعقيلي يف الضعفاء من . )اهللا يحب عبده المؤمن الفقير أب العيال ( : احلليب 

  .يزة أظن ، أخربين القاسم ابن مهران طريق محاد بن موسى حدثنا موسى ابن عبيدة أو عز 

  .عبيدة  :الشيخ 

عبيدة اخربين القاسم ابن مهران عن عمران بن حصني مرفوعا   وقال العقيلي يف ترمجة القاسم ال يثبت : احلليب 

مساعه من عمران بن حصني رواه عنه موسى بن عبيدة وهو مرتوك وأقره الوصريي يف الزوائد وقال هذا إسناده 

؛ قلت وللحديث علتان تبينتا يف كالم العقيلي ومها االنقطاع وضعف ابن عبيدة وله علة ثالثة وهي ضعيف 



  . ...جهالة بن مهران هذا قال احلافظ يف التقريب جمهول 

  .خلص انتهينا من املقصود  :الشيخ 

  .ال يا أستاذي لسه يف كالم ما ذكر : احلليب 

  .طيب تفضل  :الشيخ 

قد وجدت للحديث طريقا أخرى ولكنه ال يزداد ا إال ضعفا ألنه من رواية حممد بن الفضل هنا بقول : احلليب 

عن حممد بن سريين عن عمران بن حصني به دون قوله أبا العيال ، أخرجه ابن علي وأبو نعيم وقال  ...عن زيد 

قلت ويف السند ثالث  ...غريب من حديث حممد ابن سريين مل نكتبه إال من حديث زيد وحممد بن الفضل بن 

علل أيضا ، األوىل االنقطاع بني عمران وابن سريين فإنه مل يسمع منه كما قال الدارقطين خالفا ملا رواه عبد اهللا 

  .بن أمحد عن أبيه ؛ الثانية زيد العمي وهو ابن احلواري 

  .ال ، خالف  :الشيخ 

  .خالفا : احلليب 

  . خالفا نعم  :الشيخ 

رواه عبد اهللا بن أمحد عن أبيه ؛ الثانية زيد العمي وهو ابن احلواري ضعيف ؛ والثالثة حممد بن  خالفا ملا: احلليب 

  .الفضل بن العطية وهو كذاب كما قال الفالس وغريه 

ال أنا مين الناحية اليت أشرت إليها يف سابق كالمي ، جيب التفريق بني إعالل احلديث بعلة االنقطاع  :الشيخ 

قط وبني ضم هذه العلة إىل علل أخرى ؛ يف الصورة األوىل إذا كان االنقطاع خمتلفا فيه بني وعدم السماع ف

العلماء فال جيوز إعالل هذا احلديث مبثل هذا االنقطاع إذا ترجح عند املعلل للحديث الطرف املثبت لالنقطاع 

عندما يكون احلديث له علل أخرى  والنايف لالتصال ، يف مثل هذه الصورة ال يكفي أن يقال كما قلنا هنا ؛ لكن

وهي أوضح وأقوى من األوىل وهذا يعود بنا إىل الصورة اليت نقلتها عن بعضهم سابقا أنه األوىل إعالل احلديث 

لألعلى ؛ قلنا حنن إنه هذا ليس مضطردا وال جيوز إطالقه وهذا مثاله اآلن ؛ فهنا ثالثة علل ، العلة العليا هو 

؛ مث العلة األخرى لو ثبت االتصال مل يثبت احلديث ، لو ثبت االتصال مل يثبت احلديث  االنقطاع املختلف فيه

، لذلك الباحث يف مثل هذه الصورة ال ينشط وال يندفع ليحقق قول الدارقطين هو الراجح والصحيح أم قول 

مع من عمران بن أمحد الذي خالفه ؛ ولذلك فال يقال أنت تقول مثال يعين أنت تقول بأن ابن سريين مل يس

حصني وكيف هذا ويف صحيح مسلم كذا وكذا ؛ ال يقال ألين مل أكن مستشهدا أو مستدال على ضعف هذا 

بقول . احلديث ذا االنقطاع ؛ لو كان األمر كذلك يرد علي ما صورته آنفا ، وقد تقول أنت اآلن أيش رأيك 



حكيت القولني ؛ بقول وقول الدارقطين هو لك ما عندي رأي ألين لو كان عندي رأي كنت صرحت هنا ملا 

الراجح باإلضافة إىل هذا ، وهذا واضح كبيان أنه ال ألزم أنا بأن أقول بأن يقال يل كيف عللت احلديث 

باالنقطاع وقد ثبت مساع ابن سريين يف صحيح مسلم ، ال ألنه أنا ما كان اعتمادي على هذه العلة وإمنا ذكرا 

كين سأقول قوال ترى مساع ابن سريين املعزو ، مساع ابن سريين من عمران بن حصني وذكرت اخلالف فيها ؛ ل

املعزو لصحيح مسلم ترى هذا ثابت ؟ هنا يرد سؤال هنا ألنه ال يكفي وجود احلديث ، احلديث ككل وال جيوز 

على  ثبوت مساع ما من شخص ما يف الصحيح أو يف الصحيحني أن نتخذ ذلك حجة لرتجيح هذا اإلثبات ،

قول النفاة ؛ ذلك ألنه من املمكن أن تكون الرواية اليت جاءت يف الصحيحني من الروايات اليت تذكر تدعيما 

واستشهادا وليس استدالال ؛ فقد يكون هناك يف الصحيح روايات عن ابن سريين عن عمران تأيت رواية حتت عن 

يف صحيح مسلم من رواية مطر الوراق مثال ، ابن سريين حدثين عمران وتكون هذه مثال ، وهذا مثله مشاهد 

مطر الوراق فيه ضعف من قبل حفظه لكن مسلم يروي له إما مقرونا أو استشهادا ؛ فحينئذ ال يصح أن تقول 

ثبت يف صحيح مسلم مساع ابن سريين من عمران ؛ حيتاج إىل دراسة خاصة وحينما يكون أحدنا يف صدد 

ا فيتبني له هذا االختالف بالسماع وعدمه ، ليس باملكلف وليس تضعيف مثل هذا احلديث الضعيف يقين

بالواجب عليه أن يروح اآلن لصحيح مسلم أو غري صحيح مسلم وجيري حتقيق خاص يف بيان صح مساعه أم ال 

؛ ألن هذا إمنا يكون يف احلالة األوىل ، حالة ليس يف احلديث علة إال هذه العلة املختلف فيها ؛ هذا جوايب على 

  ذاك السؤال 

يف صحيح مسلم هو قال حدثين حيىي بن خلف الباهلي ، فيحىي بن خلف هذا أظن مل يوثقه إال : أبو اسحاق 

  . ابن حبان 

  .احلليب يضحك 

لكن هنا يرد سؤال آخر ، فهنا الشيخ املعلمي ملا ذكر توثيق ابن حبان على مخس مراتب وأنتم يف : أبو اسحاق 

  . ...تقسيم جيد التعليق أيدمت وقلتم هذا 

  . أينعم  :الشيخ 

قال إن توثيق ابن حبان لطبقة شيوخه أو من قرب كتوثيق غريه سواء بسواء بل لعله يكون أقوى من : احلويين 

  . ...توثيق بعضهم ؛ فهنا توثيق ابن حبان يعترب معتمد كتوثيق إمام ، فهذا 

 وأمحد وغريه ؟ ال ، هذا توثيق بالنسبة للتوثيق هذا كالم سليم ؛ لكن هل هذا يعين كتوثيق ابن معني :الشيخ 

املعروف عن ابن حبان يف توثيقه اهولني ، يعترب هذا توثيقا معتربا ألنه ال يوثق جمهوال وهو شيخ له ؛ لكن هذا 



ك ليس يعين أنه أن توثيقه مبثابة توثيق األئمة اآلخرين ؛ ألنه ال خيفاك التوثيق واملوثقني درجات ؛ لكن مع ذل

  . يبقى البحث هذا الذي مسيته أيش خلف ؟ حيىي بن خلف ، نعم يرويه عمن مثال 

  .يرويه عن معتمر : احلويين 

  .طيب هل تفرد بالرواية عنه ؟  :الشيخ 

  . ال أذكر : احلويين 

  . ...آه ، هذا هو الذي حيتاج إىل حبث ، تتبع هذه الرواية  :الشيخ 

  . لباقي يف صحيح مسلم طبعة عبد ا: احلويين 

  . ال يكفينا هذا ، جبوز مسلم ما روى إال هذه الرواية  :الشيخ 

  .  ...هو روى غريها كثري ، لكن : احلويين 

  .هو إذا روى غريها تسقط احلجة حينئذ ، هات صحيح مسلم هات ما عندك ؟  :الشيخ 

  . يا رجل على األقل الكتب الستة طاملا الشيخ دائما حباجة إىل كذا : احلليب 

  . أينعم : احلويين 

  . إن شاء اهللا  :السائل 

  . شفت اجلماعة شيء ؟  :الشيخ 

  .ال لسه : أبو ليلى 

  .شيخنا لسه أسئلة اإلخوة ، أسئلة اإلخوة  . شو لسه ؟  :الشيخ 

  وبعدين الرجعة له : احلليب 

  ـ يضحك الشيخ ـ

  .طيب هنا على اليمني ، يف عندك شيء ؟  :الشيخ 

  .واحد  يف سؤال :السائل 

  تفضل ، هذه بالنسبة إلخوانك قولك سؤال واحد بالنسبة إلخوانك بشارة ، بالنسبة يل ما هي بشارة :الشيخ 

  ـ يضحك الشيخ وأهل الس 

  . نعم فهمت علي ؟ كيف  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  . شو يعين هات حىت نشوف  :الشيخ 



  .يل حىت آخذه يعين بالنسبة هلم معناه أنه ما يف وقت طو  :السائل 

  .وبالنسبة لك  :الشيخ 

  .بالنسبة يل إنه ما يف عندي أسئلة كثرية  :السائل 

طيب ليش مو بشارة بالنسبة إيل ؟ ما هي بشارة ألنه كل ما كثرت أنت األسئلة كل ما كثر األجر يل ؛  :الشيخ 

  فبالنسبة يل مو بشارة ؛ أما بالنسبة لآلخرين بشارة

   والطلبة ـ ـ يضحك الشيخ رمحه اهللا 

  .آه تفضل  :الشيخ 

واحد سائق سيارة بسوق على خط األوتوسرتاء بسرعة مئة ومثانون أو مئة وسبعني أو مئة ومخسني يعين  :السائل 

  .متجاوز السرعة القانونية فمن شدة السرعة تدهور ومات ، شو حكم امليتة هذه 

  . كمك بالقانون ؟ آه ، أوال السرعة القانونية شو رأيك بالقانون ح :الشيخ 

  .السرعة وحدها أم القانون  :السائل 

  .القانون ، أنت قلت خالف القانون  :الشيخ 

  . هو السرعة القانونية بغض النظر عن القانون  :السائل 

  . هو هذه السرعة القانونية  :الشيخ 

  . يعين حنن عارفني مثال إن هذا الشارع بتحمل مئة فبحطوا مثانني  :السائل 

  .معليش ؛ شو رأيك أنت ذا القانون ، هل هو وحي السماء  :يخ الش

  .ال مش وحي السماء  :السائل 

  .كويس ، فإذا واحد ما خالف وحي السماء شو بكون حكمه ؟   :الشيخ 

  .ال شيء  :السائل 

  ال شيء إذا ال شيء   :الشيخ 

  يضحك أبو اسحاق والشيخ 

نصفك يعين وال أي شيء ذكرك أنه خالف القانون ، هذا وال أي هذه وحده ، يعين على األقل حىت ن :الشيخ 

: الطالب. شيء ما له قيمة ؛ ثاين شيء السرعة أخي ختتلف من سائق إىل آخر ، ختتلف من سيارة إىل أخرى 

  .ومن طريق إىل آخر 

  .صح ، إىل آخره ، ختتلف من كواشيك إىل كواشيك  :الشيخ 



  . شو معىن كواشيك يا شيخ: أبو اسحاق 

  اللي بسموه العجالت ، أو الكفارات ، كوشوك  :الشيخ 

  ـ يضحك الشيخ ـ

افرتض سيارة جديدة لكن كواشيكها مهرية مهرتية بالشك ما بتتحمل هذه السرعة ؛ لكن افرتض سيارة  :الشيخ 

واب جديدة وكواشيك لوكس ممتازة جديدة هذه تتحمل والطريق كما ترى هنا زفت معبد ؛ فإذا ال ميكن وضع ج

حاسم قاطع يف مثل هذا احلادث إال بعد دراسة دقيقة ودقيقة جدا ، أيوه مث يف النهاية بدك ترجع تكون سيدنا 

  عيسى الثاين

  ـ يضحك الشيخ ـ

حتيي هذا السائق لنا اللي ور وتأخذ رأيه شو كان رأيه يف املوضوع أنا مثال اليوم حكمت على نفسي  :الشيخ 

ان ؛ ذاك اإلنسان إذا أحيي وسئل أو استحضروا روحه كما زعموا وسألوه عن احلادث بأين ظلمت إخواين فأنا أد

واعرتف أنه كان خمطئا واعرتفت أنا استحضار األرواح حقيقة ممكن بناء أحكام عليها حينئذ يدان هذا الرجل 

  ونقول أنه مؤاخذ عند اهللا إال أن يعفوا اهللا ؛ إذا اية اجلواب ما عندنا جواب

  . الشيخ والطلبة حفظهم اهللا  ـ يضحك 

  . يعين يا شيخ ما يأخذ حكم املنتحر ؟  :السائل 

  .ال ما يأخذ حكم املنتحر ، هذا السؤال األول واألخري ، غريه  :الشيخ 

  .شيخ ما رأيكم يف بيع األجل ؟  :السائل 

  أينعم لقد حبثت هذه املسألة حبثا حىت قضى األجل  :الشيخ 

  ـ  الطلبة والشيخ يضحكون

احلقيقة كررنا الكالم يف هذا كثريا وكثريا جدا ، واخلالصة أن املتبادر من السؤال حتما ليس ما يبدوا هو من اللفظ 

وإمنا ما ميكن وراء اللفظ ألنه لو أنا متسكت بلفظك لقلت هذا خري من بيع النقد ، بيع األجل خري من بيع 

هذا هو املقصود ؛ هذه الزيادة أنا ال أراها لسببني اثنني أوال النقد ؛ لكن املقصود الزيادة مقابل بيع األجل ، 

نهى عن بيعتين في بيعة ( النص ، وثانيا االستنباط والنظر الصحيح السليم ؛ أما النص فهما حديثان ، أحدمها 

وقد سئل أحد رواة احلديث يف مسند اإلمام أمحد وهو مساك بن حرب ما بيعتني يف بيعة ؟ قال أن تقول . )

أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا هذا هو بيع يف بيعتني ، بيعة يف بيعتني ؛ احلديث الثاين قال عليه 

أنا أقول يف هذه املناسبة نستفيد من كل من .  )من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ( : السالم 



إن شاء اهللا تأيت الثالثة حىت نعيد العبارة ـ   "اهللا يرمحك " نستفيد من كل من احلديثني  "يرمحك اهللا " احلديثني 

يضحك الشيخ ويقول ثالث مرات ؛ نستفيد من احلديثني فائدة ، يشرتك يف الداللة عليها كالمها معا مث نستفيد 

من كل من احلديثني ما ال يستفاد من احلديث اآلخر ؛ أما الفائدة املشرتكة فهي النهي عن بيعتني يف بيعة ؛ أما 

الفائدة اليت تفرد كل من احلديثني ا دون اآلخر فمن احلديث األول تفسري بيعتني يف بيعة ، نفهم من احلديث 

األول تفسري بيعتني يف بيعة وهو أن تقول أبيعك هذه املسجلة نقدا مبئة كذا ونسيئة مبئة و كذا ؛ إذا فهمنا هذه 

احلديث اآلخر حيث ال نفهما يف احلديث األول ، اعتبار الفائدة من احلديث األول ؛ لننظر ما هي الفائدة يف 

أوال وهذا صريح منه ؛ والشيء اآلخر وهو هام جدا احلديث األول باعتباره ى عن  "ربا " احلديث األول الزيادة 

بيعتني يف بيعه واألصل يف املناهي يف املعامالت داللة على البطالن ؛ ففهمنا من احلديث األول خالف الثاين 

فقوله أوكسهما . )فله أوكسهما أو الربا ( خالف ذلك حيث أجاز بيعتني يف بيعة ولكنه أبطل الزيادة ألنه قال 

يعين البيع ماشي ألنه أباح أن يأخذ الوكس النقص ؛ لكن إذا أخذ الزيادة فقد أكل الربا ؛ فمن هذا احلديث 

با ، هذا الذي قلته أوال ؛ ثانيا النظر الصحيح وذاك خنلص ذه النتيجة أن بيع التقسيط املعروف اليوم هو ر 

والسليم يقتضينا أن نقول مبا فهم من هذين احلديثني ، ذلك ألنه ال خالف بني مسلمني وال أقول فقيهني أنه إذا 

جاء شخص عند بائع احلاجة ، لنقول السيارة ، وقال له يا فالن اقرضين كذا دنانري ألف ألفني ثالثة يلي هو 

عطيك ربح زيادة كذا ؛ رايح يقول ال هذا حرام هذا ربا ؛ لذلك قلت يف هذا املثال ال خيتلف فيه اثنان على أين أ

؛ طيب لكن إذا قال له بعين هذه السيارة قال له التقسيط بكذا والنقد بكذا ، هو طلب منه من قبل مثن السيارة 

ر قال ال هذا ربا ، فلما باعه تقسيطا بدل املئة قرض حسن ليشرتي منه السيارة ، قال أعطيين زيادة مثال مئة دينا

طلب مخسمائة ؛ أيش فرق بني هذه الصورة وتلك الصورة ؟ شخص واحد تأتيه تطلب منه أربع آالف دينار 

قرض إىل سنة وبتقول له أنا بعطيك من طيب نفسي مئة دينار ، هذاك رجل صاحل طيب فبقول هذا ربا ما جيوز 

عين هذه السيارة بقول له هذه أربعة آالف نقدا وأربع آالف ومخسمائة نسيئة ، أيش ؛ لكن إذا عاد فقال له ب

الفرق فيما إذا أعطاه أربع آالف وأخذ أربع آالف ومخسمائة وبني إدخال السيارة أو املتاع واسطة يف سبيل 

يل الشرعية وهي استحالل تلك الزيادة ، ال فرق بني هذا وهذا إطالقا سوى التمسك مبا يسمى عند بعضهم باحل

باحلقيقة أحق بأن تسمى باحليل اليهودية الذين ذمهم اهللا عزوجل يف كتابه ولعنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها ( : يف بعض أحاديثه كمثل قوله عليه السالم 

ماذا فعل اليهود ؟ حرمت عليهم الشحوم ، ال هذا . )م ثمنه وأكلوا أثمانها وأن اهللا إذا حرم أكل شيء حر 

حرام ما جيوز ال أكله وال بيعه ، إذا مجلوها أي ذوبوها مث باعوها وأكلوا أمثاا ؛ ما الفرق بني احملرم نصا وبني ما 



ن بعض فعلوه تأويال ؛ ومثل ما بقولوا عنا يف الشام ال فرق سوى تغيري الشكل من أجل األكل ؛ بقولوا ع

فاليهود غري الصورة من أجل أن يستحلوا ما حرم اهللا  "تغري الشكل من أجل األكل " الصوفية ملا غريوا ثيام 

بأدىن احليل ؛ اآلن حنن ناس صاحلني ما نأكل الربا لكن بطريقة اللف و الدوران إدخال واسطة يف املوضوع هو 

يها ؛ هناك صورة أخرى يدخل وسيط غين بني الشاري املتاع هذا جائز وتعدي األمر هذه الصورة املختلف ف

والبائع يعين التاجر فبقول له أنت روح خذ أي سيارة بدك إياها وأنا بشرتيها لك بس أنا كأجر للتوسط هذا بدي 

بدل األربع آالف أربعة آالف وأربعمائة الوكالة بتأخذ منه أربع آالف ومخسمائة ؛ الوسيط هذا يروح يدفع مثن 

(( شو هذه األربع مئة الزيادة  ...للوكالة أربع آالف وبقبض من الشاري بعد سنة أربع آالف وأربع مئة  السيارة

وهو وسيط خري ما شاء اهللا فساعد هذا أخوه املسلم وراح اشرتي له سيارة من . ))أحل اهللا البيع وحرم الربا 

ربع مائة ، مخس للوكالة هو أخذ أربع مئة ، الوكالة بأربع آالف لكن أخذ مقابل األربع آالف مخسمائة بدل األ

منشان يضارب صاحب الوكالة ، وإال الذي يريد يروح إىل البنك وغريه رأسا يشرتي من عند الوكالة لكن البنك 

رايح يطلب أقل وهو رحبان على كل حال ألنه بدل ما يعطي أربع آالف نقد يأخذها أربع آالف وأربع مئة هذا 

هو يدخل وسيط مثل هذه الوساطة مث نذكر أخريا هذا وجه النظر ، نذكر أخريا فضيلة قضاء حرام ما جبوز ؛ إذا 

فلو أنت .  )قرض درهمين يساوي صدقة ( حاجة املسلم ، وفضيلة الصدقة وأنه كما جاء يف بعض األحاديث 

احلسن من بني أقرضت مسلما مئيت دينار كأمنا تصدقت وأخرجت مئة دينار من جيبك لوجه اهللا ؛ بطل القرض 

جتار املسلمني اليوم مع أن التاجر هذا يستطيع أن يكسب بتجارته اللي يكسب فيها املال احلالل ، يكتسب ا 

من احلسنات كأمثال جبال رمبا ال حيصلها قائم الليل وصائم النهار ، وهو كاملنشار على الطالع وعلى النازل ألنه 

يط بنفس سعر النقد استفاد حسنات وصدقات ؛ بطل هذا القرض احلسن إذا باع بالنقد استفاد ، إذا باع بالتقس

وخرج من أيدي املسلمني بسبب ما حل بني أيديهم من بيع التقسيط الذي ال يعرفه السلف بل وال اخللف ، ال 

زوجل يعرفونه كنظام يف التجارة والتعامل إمنا هي بضاعة وفدت إلينا من بالد الكفر والضالل الذين وصفهم اهللا ع

هذه وجهة نظري يف ). وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب : (( بقول 

  .هذه املسألة 

  .فهل قول مساك نص يف هذا يعين  ...شيخ أنت يف بداية كالمك أشرت إىل قول مساك بن حرب  :السائل 

ي املسألة قلت لك مسالة خمتلف فيها ، هذا التفسري لو ال هو مش نص بل هو تفسري من الراوي وه :الشيخ 

جاءنا من إمام كسفيان الثوري مثال فما نسأل حنن من أين جاء به ؟ نقول هذا رجل إمام يف الفقه ، إمام يف 

احلديث ، إمام يف اللغة ، فنستفيد منه هذه الفائدة بضميمة أن هذا التفسري له ما سبق مما يؤيده استنباطا ونظرا 



، فكثري من العلماء حىت يف النهاية جتد هذا التفسري اية يف غريب احلديث واألثر ، جتد هذا التفسري حىت يف 

يقول ابن أثري إن هذا مبعىن بيعتني يف بيعة ، وهو أن تقول أبيعك هذا بكذا . )نهى عن بيع وسلف ( حديث 

  نقدا وبكذا كذا نسيئة 

  ... :السائل 

  . نعم نعم ابن االثري :الشيخ 

  . صح احلديث ذا اللفظ ى عن بيع وسلف : احلليب 

  .أينعم صح  :الشيخ 

نهى عن بيعتين في ( يف شيء يا شيخنا أيضا اإلمام النسائي يف اجلزء الثامن من السنن يف حديث : احلويين 

  . "بكذا  باب النهي عن بيعتني يف بيعة وهو أن يقول أبيعك هذه نقدا بكذا ونسيئة" : قال . )بيعة 

نعم نعم كثريين ، أنا جامعهم هؤالء يف مكان يعين يوما ما إذا وجدنا فراغا واستعدادا أن خنرج يف رسالة  :الشيخ 

يف رسالة يعين تنفع يف هذا الصدد وإن كانت ما هي مستوعبة للبحث ألخينا عبد الرمحن عبد اخلالق املقيم يف 

  .الكويت هل شفت هذه الرسالة ؟ 

  س يف شيء أستاذي كملت ؟ب: احلليب 

  ... :السائل 

  تفضل  :الشيخ 

  بس نكمل معه املوضوع : احلليب 

  سؤال آخر غري املوضوع :الشيخ 

بعض أهل العلم مثل ابن القيم وغريه فيما أظن يعين يقول هذا تفسري بعيد أمناهوأقرب شيء إليه هو بيع : احلليب 

  ...نفسه فما هي قيمة  العينة ، فتفسري ى عن بيعتني هو بيع العينة

  .واحدة واحدة كيف يطبق  :الشيخ 
  


